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Evkeeza (evinakumabas) 
Evkeeza apžvalga ir kodėl jis buvo registruotas Europos Sąjungoje (ES) 

Kas yra Evkeeza ir kam jis vartojamas? 

Evkeeza yra vaistas, skiriamas kartu su mažai riebalų turinčia dieta ir kitais vaistais cholesterolio 
koncentracijai sumažinti. Evkeeza skirtas gydyti suaugusiuosius ir 12 metų bei vyresnius paauglius, 
sergančius homozigotine šeimine hipercholesterolemija. Tai paveldima liga, kuria susirgus padidėja 
mažo tankio lipoproteino cholesterolio (MTL cholesterolio – „blogojo“ cholesterolio) kiekis, o tai yra 
širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnys. 

Evkeeza sudėtyje yra veikliosios medžiagos evinakumabo. 

Kaip vartoti Evkeeza? 

Evkeeza galima įsigyti tik pateikus receptą, o gydymą šiuo vaistu turi pradėti ir stebėti gydytojas, 
turintis lipidų apykaitos (pasikeitusios riebalų koncentracijos kraujyje) sutrikimų gydymo patirties. 

Prieš gydymą Evkeeza pacientui turi būti padėtas taikyti gydymas kitais cholesterolio kiekį 
mažinančiais vaistais. 

Evkeeza lašinamas į veną – vaisto dozė pacientui lašinama 60 minučių kas keturias savaites. 
Rekomenduojama dozė – 15 mg/kg kūno svorio. 

Daugiau informacijos apie Evkeeza vartojimą ieškokite pakuotės lapelyje arba kreipkitės į gydytoją 
arba vaistininką. 

Kaip veikia Evkeeza? 

Veiklioji Evkeeza medžiaga evinakumabas yra monokloninis antikūnas (tam tikros rūšies baltymas), 
sumodeliuotas taip, kad atpažintų baltymą ANGPTL3 ir prie jo prisijungtų. ANGPTL3 gali sulėtinti 
riebalus skaidančius fermentus arba juos nuslopinti. Prisijungęs prie ANGPTL3 evinakumabas neleidžia 
baltymui blokuoti šių fermentų, todėl riebalų, o kartu ir cholesterolio kiekis sumažėja. 

Kokia Evkeeza nauda nustatyta tyrimų metu? 

Pagrindinis tyrimas parodė, kad Evkeeza veiksmingai sumažino MTL cholesterolio kiekį homozigotine 
šeimine hipercholesterolemija sergantiems suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 metų. Tyrimo dalyviai 
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vartojo Evkeeza arba placebą (preparatą be veikliosios medžiagos) ir kitus cholesterolio kiekį 
mažinančius vaistus. 

Pagrindiniame tyrime dalyvavo 65 pacientai, kurie kas keturias savaites vartojo Evkeeza arba placebą. 
Po 24 savaičių vidutinis MTL cholesterolio kiekis pacientų, vartojusių Evkeeza, kraujyje nuo gydymo 
pradžios sumažėjo maždaug 47 proc. (beveik perpus), palyginti su maždaug 2 proc. padidėjimu 
placebą vartojusių pacientų grupėje. Vartojant Evkeeza dar 24 savaites, sumažėjęs MTL cholesterolio 
kiekis kraujyje išsilaikė. 

Kokia rizika susijusi su Evkeeza vartojimu? 

Dažniausias Evkeeza šalutinis poveikis (galintis pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 10) yra nosies ir 
gerklės uždegimas. 

Kiti šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti ne daugiau kaip 1 žmogui iš 10) yra į gripą panaši liga, 
galvos svaigimas, nugaros skausmas ir pykinimas. Dažniausias sunkus šalutinis poveikis (galintis 
pasireikšti ne daugiau kaip 1 žmogui iš 100) yra anafilaksija (staigi sunki alerginė reakcija). 

Išsamų visų Evkeeza šalutinio poveikio reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Kodėl Evkeeza buvo registruotas ES? 

Du tyrimai parodė, kad kartu su kitais cholesterolio koncentraciją mažinančiais vaistais vartojamas 
Evkeeza veiksmingai sumažino MTL cholesterolio kiekį homozigotine šeimine hipercholesterolemija 
sergančių pacientų kraujyje. Tačiau vis dar būtina ištirti ilgalaikę naudą širdžiai ir kraujotakos sistemai. 

Evkeeza šalutinis poveikis yra priimtinas, ir daugumai pacientų gydymas galėjo būti tęsiamas (ne 
mažiau kaip metus) ir gydymo nutraukti nereikėjo. 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Evkeeza nauda yra didesnė už jo keliamą riziką ir jis gali būti 
registruotas vartoti ES. 

Evkeeza registruotas išimtinėmis sąlygomis, nes dėl ligos retumo nebuvo įmanoma gauti visos 
informacijos apie jį. Agentūra kasmet peržiūrės visą naujai gautą informaciją ir, prireikus, atnaujins šią 
apžvalgą. 

Kokia informacija dar turi būti pateikta apie Evkeeza? 

Kadangi Evkeeza registruotas išimtinėmis sąlygomis, Evkeeza prekiaujanti bendrovė kasmet pateiks 
rezultatus, parodančius vaisto ilgalaikį saugumą, bet kokio nėštumo pasekmes ir poveikį riebalų 
sankaupoms arterijose (aterosklerozei). Evkeeza prekiaujanti bendrovė surinks šiuos rezultatus iš 
besitęsiančio homozigotine šeimine hipercholesterolemija sergančių pacientų registro (informacijos 
rinkinio). 

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Evkeeza 
vartojimą? 

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtrauktos saugaus ir veiksmingo Evkeeza 
vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai ir 
pacientai. 

Kaip ir visų vaistų, Evkeeza vartojimo duomenys yra nuolatos stebimi. Evkeeza šalutinis poveikis yra 
kruopščiai vertinamas ir imamasi visų reikiamų priemonių pacientams apsaugoti. 
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Kita informacija apie Evkeeza 

Daugiau informacijos apie Evkeeza rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/evkeeza. 
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